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Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Bodø, 19.2.2014 
 

Styresak 13-2014 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 31. desember 2013 

    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Formål/sammendrag 
I denne styresaken fremlegges et sammendrag av tertialrapport nr. 3-2013 (status pr. 
31. desember 2013) for byggeprosjektene Nordlandssykehuset Bodø somatikk, 
byggetrinn 2 og Nordlandssykehuset Vesterålen nybygg til styrets orientering.  
 
Status ble sist gitt i styremøte i Helse Nord RHF, den 27. november 2013, jf. styresak 
126-2013 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. august 2013. 
 
Saken er i det følgende sammenfallende med tilsvarende orienteringssak til styret i 
Nordlandssykehuset HF. 
 
1. Vedrørende NLSH Somatikk Bodø. Byggetrinn
All rapportering av Byggetrinn 2 er basert på en organisering av arbeidene gitt ved 
faseinndelingen vist på oversiktstegningen: 

 2. 

 

Styremøte Helse Nord RHF  
26. februar 2014 - sakspapirer

side 1



 

I styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert fastsatte styret i Helse Nord 
RHF endelig investeringsramme, inklusive prisstigning og byggelånsrenter, for 
byggetrinn 2 i Bodø til 3 614 mill koner. 
 
Av saksdokumentene fremkommer det at prosjektkostnad A (totale kostnadsramme 
inklusiv all prisstigning, men eksklusiv finansieringskostnader) var satt til 3 368,5 mill 
kroner.  
 
Av prosjektstyringshensyn er det nødvendig å angi nåverdien av budsjettallene ved 
evalueringstidspunktet. Ved bestemmelsen av prosjektkostnad A forut for styresak 117-
2012 forelå følgende estimat for prosjektkostnaden (i mill. kroner) oppjustert pr. 01.01. 
i perioden 2012-2019: 
 
01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019

3005,8 3099,69 3181,95 3250,7 3303,94 3340,63 3361,66 3368,5

 
Samlet gjeldende budsjett, ekskl. finansieringskostnader, for byggetrinn 2 er således i 
prisnivå 1.1.2014 satt til 3 154,53 mill kr.  
 
Pr. 31.12. 2013 er det utbetalt 1619,6 mill kroner på prosjektet, inklusive 
finansieringskostnader på 101,5 mill kroner. I løpet av 3. tertial 2013 ble det utbetalt 
193,4 mill kroner. 
 
Kostnader og utbetalinger knyttet til prosjektet er så langt innenfor budsjett. 
 
Det er definert tre følgeprosjekter med bevilgning til Byggetrinn 2: 
 

Omfatter integrerte operasjonsstuer og hybridstue. Bevilgning 35 mill kroner. 
Endret konsept Bodø 

Integrert operasjonsstuer tas nå inn i planlegging og anskaffelse for berørte arealer. 
Hybridstue etableres i dagkirurgiområdet i K2. Av rokadehensyn kan denne først være 
på plass i 2016. 
 
Økt MTU (medisinsk teknisk utstyr)
Omfatter ny strålemaskin. Bevilgning 30 mill kroner. Det er avholdt 
tilbudskonkurranse, og ny strålemaskin inklusive nødvendige ombygginger kan gjøres 
innenfor budsjett. 

  

 

Bevilgning 18,2 mill kroner. Arbeidene med ny akuttheis er i gang på byggeplassen. Det 
arbeides nå med konsesjonssøknad for gjenåpning av helikopterplattformen.  

Heliport/akuttheis 

 
Styret i Helse Nord HF har gitt klarsignal til videreføring av arbeidene med Bygg for 
kliniske kontorarbeidsplasser basert på foreliggende konseptrapport. Styret har bedt om 
å få saken fremlagt på nytt, når detaljtegningene foreligger. Med bakgrunn i dette 
vedtaket er det nå igangsatt arbeider for en totalentreprisekonkurranse.  
 
Arbeidet som nå pågår på byggeplassen er definert som prosjektet fase 2B.  
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Fase 2B omfatter ny K-fløy, yttervegger og tak ny 4. etasje på H-fløyen samt glassgate 
mellom H- og K-fløy. Ferdigstillelse arbeider/klar til prøvedrift regnes oppnådd 25. 
august 2014. Trinnvis innflytting er nå planlagt startet 13. oktober 2014 og skal være 
avsluttet 23. november 2014. Innflyttingstiden er kortet ned med en måned i forhold til 
det som tidligere er rapportert. 
 
Arbeidene på byggeplassen har i denne perioden stort sett gått etter planen med 
hensyn til fremdrift, økonomi og kvalitet. Det har i denne perioden kun vært mindre 
episoder i forbindelse med byggeprosjektet som har skapt problemer for 
sykehusdriften. 
 
Følgende kontrakter er etablert for gjennomføring av byggearbeidene i fase 2B og 2C: 
Entreprise Vedrørende Entreprenør
K210 Søyler i H/N Moldjord Bygg og anlegg AS
K220 Bygningsmessige arbeider HENT AS
K221 Fast inventar IDEMA AS
K224 Riving AF Decom AS
K225 W-riggen Consto AS
K320 Røranlegg Oras Nordland AS
K321 Kuldeanlegg Nord-Norsk Kjøleindustri AS
K322 Luftbehandlingsanlegg GK Norge AS
K323 Rørpost Aerocom Norge AS
K324 Avfallsug/Tøynedkast Envac Norge AS
K420 Elektrotekniske installasjoner Elektro Bodø AS
K521 Automatisering Norkontact AS
K522 Sikringsanlegg EL-Team Drift AS
K523 Pasientsignalanlegg Elektro Bodø AS
K621 Heis Kone AS  

 
Anbudskonkurransen for entreprisene i fase 3 vil starte i april 2014. 
 
Utstyrsanskaffelser samkjøres mellom prosjektene i Bodø og Vesterålen. Det er 
opprettet 26 anbudsgrupper som har som oppgave å gi premisser for utformingen av 
tilbudspakken for angjeldende gruppe og delta i evalueringen av innkomne tilbud. 
Utstyrsanskaffelsen følger gjeldene fremdriftsplaner og budsjett. Det ble installert nytt 
Gammakammer/CT i perioden. 
 
De arbeider som enda ikke er startet opp på byggeplassen, er delt i følgende faser: 
• Fase 2C – Innredning/ombygging H-fløy. Ny hovedinngang og vestibyle; 
• Fase 2D – Ny 4.etg  N-fløy.Glassgate langs fløy N. 
• Fase 3 – Ombygging og tilbygging i fløy AB. 
• Fase 4 – Diverse ombygging i fløyene N og S 
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I tid er disse aktivitetene planlagt til: 
• Klargjøring av midlertidige lokaler i AB-fløyen, R-fløyen og S-fløyen: 1.1.2015 – 

30.6.2015 
• Ombygging av H-fløyen: 01.10.2014 – 31.12.2015. Ny hovedinngang vil kunne tas i 

bruk i siste halvår i 2015. 
• Ombygging og påbygg på N-fløyen: 1.4.2015 – 31.12.2015 
• Ombygging og påbygging A-fløyen: 1.1.2016 – 30.6.2017 
• Ombygging og påbygging B-fløyen: 1.7.2017 – 31.12.2018 

 
Fra tertialrapporten inntas utbyggingssjefens overordnede vurdering: 
Arbeidene følger nå gjeldende fremdriftsplaner uten større avvik. Det samme rapporteres 
også med hensyn til kostnadsutviklingen i forhold til gjeldende budsjett. 
 
Vedtaket i Styret i Helse Nord RHF i desember, som ga klarsignal for videre planlegging av 
Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser, var svært viktig for den videre organisering av 
arbeidene. Men det er vanskelig hele tiden å planlegge for konsekvensene avhengig av om 
endelig beslutning om bygging blir fattet. Derfor legges det til grunn at bygget blir 
realisert der hvor dette vil ha konsekvenser for den øvrige planlegging. Dersom KK-bygget 
ikke kommer til utførelse vil det således medføre omprosjektering av andre deler av 
prosjektet. 
 
Adm. direktør viser i den forbindelse til styrets vedtak i styresak 141-2013 
Nordlandssykehuset Bodø – bygg for kliniske kontorarbeidsplasser, konseptfaserapport 
som ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 18. desember 2013 
(spesielt med hensyn til punkt 5 i vedtaket). 
 
2. 

 

Vedrørende NLSH Vesterålen. Nybygg. 
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I styresak 117-2012 fastsatte styret i Helse Nord RHF endelig investeringsramme, 
inklusive prisstigning og byggelånsrenter, for nytt sykehus i Vesterålen til 1 070 mill 
koner. 
 
Innenfor dette budsjettet regnes nå prosjektkostnad A (totale kostnadsramme inklusiv 
all prisstigning, men eksklusiv finansieringskostnader) til 1017 mill kroner. 

 
Ettersom prosjektet er i sluttfasen rapporteres det nå i løpende kroner, dvs. budsjettall 
er inklusive all prisstigning. 

 
Pr. 31. desember 2013 var det til sammen utbetalt 793,4 mill kroner på prosjektet, 
inklusive finansieringskostnader på 17,2 mill kroner. I løpet av 2. tertial 2013 ble det 
utbetalt 112,9 mill kroner. 
 
Kostnader og utbetalinger knyttet til prosjektet er så langt innenfor budsjett. 
 
Det arbeides etter en hovedfremdriftsplan hvor det nye sykehuset skal være klar til 
teknisk prøvedrift 19. februar 2014. Det er deretter forutsatt tre måneders prøvedrift, 
før sykehuset tas i bruk fra 19. mai 2014. Prøvedriftsperioden går fram til 19. august 
2014. 
 
Innflyttingen i nytt sykehus er betinget tilstrekkelig innkjørings- og opplæringsfase, før 
det tas i bruk. En slik 1. prøvedriftsperiode bør være på tre måneder.  
 
Prosjektet må nå milepæl Mekanisk ferdigstillelse 19. februar 2014. Med Mekanisk 
ferdigstillelse forstås at alle arbeidene i bygg- og tekniske entrepriser er utført, og 
testingen pr. entreprise er gjennomført. Samme dato er overtakelsesdato for de fleste 
bygningsmessige entrepriser.  
 
Overordnede systemtester gjøres i prøvedriftsperiode fram til innflytting. I denne fase 
avsluttes montasjen av medisinteknisk utstyr med nødvendig opplæring av personell. 
 
Det regnes nå som sikkert at prosjektet kan gå inn i prøvedriftsperioden som forutsatt, 
men det må regnes med noe etterarbeider på entreprisene etter denne dato. 
 
Det meste av brukerutstyret vil være på plass til påsken, det vil si medio april 2014, og 
hovedbolken av brukeropplæring vil skje i perioden fra påske til innflytting. 
Installering av medisinteknisk utstyr med tilhørende opplæring av brukerne regnes 
som den mest kritiske aktivitet frem prøvedriften starter i uke 22. 
 
Det er i tidligere tertialrapporter meldt om konflikt med Alf Brekken & sønner AS i 
entreprise K201-Grunnarbeider. Konflikten ble behandlet i tingretten på Sortland i uke 
42. I den opprinnelige stevningen krevde Alf Brekken & sønner AS en utbetaling på 17,8 
mill kroner, senere redusert til 14,2 mill kroner. Nordlandssykehuset HF fremmet 
motkrav på 2,6 mill kroner. Dom ble avsagt 2. desember 2014, hvor 
Nordlandssykehuset HF ble dømt til å betale Alf Brekken & sønner AS kr 53 582. Alf 
Brekken & sønner AS har anket til Hålogoland Lagmannsrett, og Nordlandssykehuset 
HF har gjentatt sitt motkrav. 
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Følgende kontrakter er etablert for å gjennomføre byggearbeidene: 
Entreprise Vedrørende Entreprenør

K201 Grunnarbeider Alf Brekken & sønner AS

K203 Fundamentering og råbygg Sortland Entreprenør AS

K204 Bygningsmessige arbeider Avlyst

K205 Systeminnredning og fast inventar Zystm AS

K206 Møbler og gardiner Vesterålen kontorsenter AS

K207 Anleggsgartnerarbeider Thore Magnussen  & sønn AS

K208 Provisorier Djønne Modul AS

K210 Tømrer- og snekkerarbeider Nilsen & Haukland AS

K211 Mur- og pussarbeider Mur og Malerteknikk AS

K212 Natursteinarbeider Naturstein Montering AS

K213 Stål- og metallarbeider Sveis- og Makinteknikk AS

K214 Flisarbeider Mur og Malerteknikk AS

K215 Maler- og byggtapetseringsarbeider Malermestrene Bogstrand AS

K216 Systemvegger og -himlinger 2tal AS

K217 Glass- og aluminiumsarbeider Alucon AS

K218 Utendørs gravearbeider TT maskin og Transport AS

K219 Renhold byggefasen ISS Facil ity Service AS

K220 Storkjøkken innredning Metos AS

K221 Pumpehus Elvenes transport & maskin AS

K301 Røranlegg YIT AS

K302 Luftbehandlingsanlegg GK Norge AS

K303 Byggutstyr sanitær Puls AS

K304 Byggutstyr ventilasjon VWR International AS

K305 Byggutstyr avfallsautoklaver Getinge Norge AS

K306 Byggutstyr avfallskomprimator Alles Miljø AS

K400 Elektrotekniske installasjoner Harstad Elektro AS AS

K460 Reservekraft- og UPS-anlegg Reservekraft AS

K560 SD-anlegg Norkontakt AS

K620 Heisanlegg Heis-tek AS  
 

Fra tertialrapporten inntas utbyggingssjefens overordnede vurdering: 
Ettersom selve tertialrapporten av ulike årsaker skrives så langt ut i februar, er det riktig 
å opplyse at milepælsdato ”Klar for teknisk prøvedrift” den 19.02 nås. Dog må det anføres 
at for noen entrepriser er ikke ferdigstillesgraden kommet så langt som ønskelig. Men 
dette anses ikke å påvirke gjennomføringen av teknisk prøvedriftsperiode på en slik måte 
at innflyttingsdatoen må forskyves. 
 
I neste tertial må det arbeides stramt for å få brukerutstyret på plass med tilstrekkelig tid 
for brukerne til å gjøre seg kjent med utstyret før innflytting. 
Utfra den stramme tidsplan er det derfor riktig ved påsketider å gjøre en siste 
risikovurdering i forhold til innflyttingsdatoen. Men ettersom prosjektet på nåværende 
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tidspunkt ikke fraråder innflytting fra 19.05 2014 mener vi at det er overveiende 
sannsynlig at alle ting vil være på plass i tide. 
 
Den budsjettmessige situasjonen for prosjektet er fremdeles svært stram. Det har vært 
nødvendig med budsjettmessige justeringer innenfor den samlede budsjettramme for 
prosjektet . Dette fremgår av rapportens punkter om økonomi. Det er relativt små reserver 
til å møte utfordringer som ligger i sluttfasen i et slikt prosjekt. Men prosjektet er nå 
kommet så langt, at etter en samlet vurdering av prosessrisikoen i pågående rettssak og 
usikkerheten rundt sluttfakturaene fra entreprenørene, så regnes det nå at prosjektets 
sluttregning blir på bevilget budsjettramme på 1 070 mill kr +/- 10 mill kroner. 

 
Konklusjon 
Adm. direktør tilrår å ta denne saken til orientering.  
 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2013 om byggeprosjekter 
i Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
 
Bodø, den 19. februar 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Utrykt vedlegg:  Tertialrapport byggeprosjekter NLSH 3-2013 

Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
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